UCHWAŁA NR 95/2005
SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2005 r.
ze zmaianami przyjętymi uchwałą Senaru z 13.10.2005r. i 17.11.2005
Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych w
roku akademickim 2005/2006
l. Roczne pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich wynosi:
a) profesor posiadający tytuł naukowy
150 godzin
b) profesor nie posiadający tytułu naukowego, adiunkt doktor habilitowany
180 godzin
c) docent, adiunkt ze stopniem doktora, asystent
210 godzin
d) starszy wykładowca
300 godzin
e) wykładowca
360 godzin
f) lektor
540 godzin
g) instruktor
540 godzin
h) doktorant otrzymujący stypendium
90 godzin
i) doktorant nie otrzymujący stypendium
60-90 godzin
(nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 1.10.2004 r.)
1.1. Do wykonania pensum zalicza się zajęcia dydaktyczne ujęte w harmonogramach (wykłady, seminaria, ćwiczenia,
lektoraty, laboratoria, zajęcia z wychowania fizycznego traktując 45 minut tych zajęć jako godzinę dydaktyczną. W
razie uzasadnionego zmniejszenia obciążenia pracownika takimi zajęciami do wykonania pensum można zaliczyć
godziny wynikające z promowania magistrantów lub dyplomantów (o których mowa w p. 4.3) sprawowania funkcji
opiekuna IPS (punkt 5) i rozliczania zajęć o których mowa w p. 6 niniejszej uchwały
Osoby wymienione w p. „ i" mogą obowiązujący wymiar pensum wykonać poprzez prowadzenie zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenie w zajadach prowadzonych przez inne osoby z tej samej katedry. Uczestniczenie w
zajadach należy także wykazać w sprawozdaniu z obciążeń dydaktycznych.
1.2. Rektorowi, prorektorom, dziekanom, prodziekanom oraz osobom pełniącym funkcje z wyboru w ogólnopolskich i
zagranicznych gremiach:
a) naukowych
b) zajmujących się dydaktyką i organizacją szkolnictwa wyższego
obniża się roczne pensum dydaktyczne o 60 godzin. Pensum po jego obniżeniu nie może być jednak niższe od 120
godzin.
1.3. Mając na celu kształtowanie trwałego wizerunku Akademii obniża się pensum dydaktyczne o 60 godzin:
a) osobom wchodzącym w skład organów władzy ustawodawczej RP, tj. Sejmu i Senatu,
b) osobom wchodzącym w skład Rady Ministrów, określonym w art. 147 Konstytucji RP,
c) osobom wchodzącym w skład organów centralnego banku państwa,
d) osobom wchodzącym w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, określonym w art. 7 ust. l ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 01.1001.1114 ze zm.) l
e) osobom wchodzącym w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, określonym w art. 22 ust. l i 2 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 01.85.937 ze zm.),
f) osobie pełniącej funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich,
g) osobom wchodzącym w skład organów władzy Unii Europejskiej oraz organów władzy innych organizacji
międzynarodowych

- jeśli nie pobierają wynagrodzenia z powyższych tytułów.
Obniżone pensum nie może być niższe od 120 godzin dla nauczycieli, o których mowa w ust. l pkt. a-c, od 240
godzin dla nauczycieli, o których mowa w ust. l pkt. d, e oraz od 300 godzin dla nauczyciela, o którym mowa w ust. l
pkt. f i g.
1.4. Rektor może przyznać obniżką pensum większą niż podano w p. 1.2. członkom Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
1.5. W przypadku, kiedy wymaga tego interes Uczelni, Rektor może podjąć decyzją, iż warunek niepobierania
wynagrodzenia (o którym mowa w pkt. 1.3) zostanie pominięty.
•l
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania. dopuszcza się
możliwość wystąpienia godzin ponadwymiarowych.. Godziny ponadwymiarowe dotyczące osób, o których mowa w
punktach 1.2.; 1.3 i 1.4. nalicza się powyżej pensum nieobniżonego.
2.1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się, po dokonaniu rozliczenia
faktycznych godzin zajęć dydaktycznych, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, chyba że Rektor w formie
zarządzenia ustali krótsze okresy rozliczeniowe.
3. Rozliczeń nauczycieli akademickich z prowadzonych zajęć dydaktycznych dokonuje się indywidualnie w
danej jednostce dydaktycznej (katedra, jednostka międzywydziałowa) w skali roku akademickiego.
3.1. Obciążenia dydaktyczne każdy nauczyciel akademicki wykazuje w „planach - sprawozdaniach obciążeń
pracowników" ujmując w nich w następującej kolejności zajęcia przeprowadzone na:
- studiach dziennych
studiach zaocznych i wieczorowych
egzaminy w pierwszym terminie i formy podobne, o których mowa w p. 6.2, z podaniem liczby
egzaminowanych na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.
- inne obciążenia, o których mowa w p. 4.3, 5, 6. l i 6.3.
3.2. Kierownik jednostki dydaktycznej jest odpowiedzialny za prawidłowe rozplanowanie obciążeń
zajęciami dydaktycznymi (na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych) nauczycieli akademickich tej
jednostki dydaktycznej. Jeżeli w danej jednostce dydaktycznej występuje równocześnie: przekroczenie pensum i
niedociążenie nauczycieli akademickich, to może się ono wahać w granicach co najwyżej - 30 godzin/rok, a większe
jeśli wynika to z liczby godzin przypadających na jedną grupę.
3.3. Dopuszcza się większe różnice w obciążeniach zajęciami dydaktycznymi w wypadku, gdy obciążenia
wszystkich nauczycieli akademickich danej jednostki dydaktycznej są nie mniejsze niż obowiązujące pensum
dydaktyczne.
3.4. W „planach - sprawozdaniach obciążeń pracowników" wykazuje się zajęcia - planowane i wykonane - w
godzinach dydaktycznych oraz zajęcia, których nie przeprowadzono ze względu na dni lub godziny rektorskie
ogłoszone bez odpowiedniego wyprzedzenia, czyli nie zapowiedziane w harmonogramie roku akademickiego lub
semestru. Takie zajęcia uznaje się za przeprowadzone.

3.5. Stawka za godzinę ponadwymiarową zajęć na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych jest ustalana
zarządzeniem Rektora na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni
państwowych.
3.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3.4 i 3.5 oblicza się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim
dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum (wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki nie
podlega przeliczeniu).
4. Rozliczanie seminariów.
i
4.1. Prowadzącemu seminarium magisterskie (licencjackie) na studiach dziennych zalicza się
6 godz./rok za każdego studenta, jednak nie więcej niż 120 godz./rok (za jedną grupę seminaryjną liczącą 20 lub
więcej studentów).
l

4.2. Liczbę godzin zaliczonych w skali roku akademickiego prowadzącemu seminarium za l studenta studiów
wieczorowych lub zaocznych określa się jako 10% czasu przewidzianego w programie dla grupy seminaryjnej na rok.
Roczne obciążenie oblicza się mnożąc tę liczbę godzin przez liczbę studentów w grupie, (nie więcej jednak niż 20
studentów).
4.3. Po obronie pracy magisterskiej (licencjackiej) zalicza się dodatkowo 4 godziny za każdego
magistranta/dyplomanta do uzupełnienia pensum dydaktycznego (dotyczy przypadku, gdy promotor nie zrealizował
całego pensum dydaktycznego).
Za każdą osobę, która obroniła pracę - powyżej pensum - zalicza się 4 godziny; z zastrzeżeniem obliczania godzin
ponadwymiarowych od pensum nieobniźonego, jak podano w punkcie 2, te godziny traktowane są jako godziny
ponadwymiarowe i rozliczane wg stawki dla miejscowych studiów dziennych.
4.4. Każdy prowadzący seminarium (seminaria) zobowiązany jest realizować minimum 30 godz. obowiązującego
pensum dydaktycznego zajęciami-na studiach dziennych, zaocznych lub wieczorowych - nie będącymi seminariami
dyplomowymi / magisterskimi.
5. Rozliczenia „indywidualnego planu studiów" (IPS).
5. l. Opiekunem naukow\"m na IPS może być profesor lub doktor habilitowany.
5.2. Liczba studentów objętych opieką jednego opiekuna naukowego nie może przekraczać 15.
5.3. Opiekunowi naukowemu zalicza się l godz./rok - za każdego studenta.
5.4. Promotor pracy dyplomowej/magisterskiej staje się jedynym opiekunem naukowym studenta.
6. Rozliczanie innych zajęć.
6.1. Za opiekę nad aktywnym kołem naukowym opiekunowi nalicza się 15 godzin rocznie.
6.2. Przeprowadzenie (w pierwszym terminie) egzaminu lub podobnej formy sprawdzenia wiadomości (zaliczenia z
oceną przedmiotu nie kończącego się egzaminem - jeśli przedmiot trwa więcej niż l semestr, to tylko ostatniego
zaliczenia, egzaminu z przedmiotu wchodzącego w skład bloku lub egzaminu dyplomowego/magisterskiego - to
ostatnie dotyczy tylko przewodniczących komisji innych niż dziekani lub prodziekani) dotyczące łącznie 100 lub
mniej studentów w semestrze nie wywołuje żadnych skutków w sferze rozliczeń zajęć dydaktycznych. Za każdego

następnego przeegzaminowanego studenta (w pierwszym terminie) zalicza się nauczycielowi przeprowadzającemu
egzamin i wymienione podobne formy sprawdzania wiadomości do obciążenia 1/8 godziny dydaktycznej lub (w razie
wypełnienia pensum) w formie godzin ponadwymiarowych 1/8 stawki godzinowej na studiach dziennych,
odpowiednio dotyczącej zajęć miejscowych lub zamiejscowych (z zastrzeżeniem obliczania godzin
ponadwymiarowych od pensum nieobniżonego, jak podano w pkt. 2). Nie dotyczy to egzaminów, zaliczeń itp.
poprawkowych i komisyjnych.
Uwaga! Podstawą naliczenia tego wynagrodzenia jest tylko jedna - ostatnia ocena z każdego przedmiotu, nawet
jeśli obejmuje on kilka form zajęć i (lub) kilka semestrów. W razie współpracy kilku osób przy tym ostatnim
zaliczeniu lub egzaminie, wynagrodzenie można między nie rozdzielić wg proporcji zaakceptowanych przez
Kierownika Katedry.
l
6.3. Recenzowanie do 10 prac dyplomowych lub magisterskich w semestrze nie wywołuje żadnych
skutków w sferze rozliczeń dydaktycznych. Za recenzje 11 i następnych prac zalicza się pracownikowi do obciążenia
po Vi godziny dydaktycznej (lub wypłaca odpowiednie wynagrodzenie za Vi godziny wg stawki dotyczącej studiów
dziennych miejscowych z zastrzeżeniem obliczania godzin ponadwymiarowych od pensum nieobniżonego, jak podano
w pkt. 2). Powyższe nie dotyczy recenzji sporządzanych przez promotorów.
7. Prowadzący zajęcia w językach obcych otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego za każde 15 godzin wykładu w języku obcym w semestrze, łącznie jednak nie więcej niż
30%. Dodatek przyznaje się na 4 miesiące w semestrze.
8. Liczebność grup (na studiach dziennych/zaocznych/wieczorowych):
a) audytoryjna na wszystkich latach studiów
b) lektorat języka obcego

23-28 osób
15-20 osób

c) laboratoria wymagające szczególnego nadzoru i kontroli
ze strony nauczycieli akademickich oraz laboratoria komputerowe
d) wykłady i zajęcia fakultatywne (do wyboru przez studentów)

min. 12 osób

min. 20 osób

e) seminaria dyplomowe/magisterskie - zalecana liczebność 10 osób, maksymalna 20 osób
f) podział studentów roku lub kierunku studiów na ciągi wykładowe jest dopuszczalny pod warunkiem, że
przeciętna liczba studentów na ciągu nie będzie niższa niż około 150 osób;
w razie braku sal o odpowiedniej pojemności dopuszczalny jest podział na mniejsze grupy wykładowe,
g) Rektor może unieważnić decyzję Rady Wydziału o podziale, o którym mowa w pkt. f, zwłaszcza jeśli są do
dyspozycji sale o większej pojemności.

Uwaga! Grupy (z wyjątkiem seminaryjnych) o mniejszej liczebności należy likwidować!
9 . Wyjazdy zagraniczne - rozliczane są na podstawie zasad stanowiących uchwałę senatu podjętą w dniu 11 stycznia
1994 r.

